วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
1. ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ ี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินงานในโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ดําเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ 45 จังหวัด เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งกลางในการรับ
เทคโนโลยี แ ละความช่ ว ยเหลื อ ในการผลิ ตและสามารถกระจายพั นธุ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู่ ส มาชิ ก และเกษตรกร
โดยทั่วไป
2. ชาวนายิ้มปลูกแตงกวาดี หนังสือพิมพ์มติชน
เกษตรจังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์แนะนําการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนสร้างรายได้
หลังจากหยุดการทํานา น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง ชาวนาหมู่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจํานวน
5 ไร่ หลังได้รับคําแนะนําจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง ใช้เงินลงทุนเพียง 10,000 บาทเศษ
และใช้เวลาอีก 1 เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้ กําไรงาม

3. คอลัมน์: ดินดําน้าํ ดี: นราธิวาส พลิกนาร้าง 4 อําเภอปลูกข้าวหอมกระดังงา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เกษตรอําเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าว
ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อดําเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทํานาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้
มีการทิ้งพื้นที่นาไปทําอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด
และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นจุดเด่นของอําเภอตากใบที่สามารถส่งจําหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

4. คอลัมน์: ข่าวสั้นทุกทิศ: ของฝากมากด้วยคุณภาพ หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในโอกาสที่นครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพจัด
งานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 และกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ปากน้ําโพเกมส์ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 นั้น ห้วงเวลาดังกล่าวจะมี
นักกีฬาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าพักอาศัยและจับจ่ายใช้สอยในนครสวรรค์เป็นจํานวนมาก ของฝากของที่ระลึกจาก
พี่น้องเกษตรกรก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจ ดังนั้น จึงให้เกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง กําชับให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ขา้ วชุมชน ที่กระจายอยู่ใน
ทุกอําเภอ ได้จัดเตรียมสินค้าทางด้านการการเกษตร เป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายให้กับผู้มาเยือนจาก
ทุกทั่วสารทิศ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แนะนําส่งเสริม
และตรวจติดตามแปลงนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จํากัด ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ดีแ ก่เกษตรกรในสถาบั นเกษตรกร ในพื้ นที่อําเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อวันก่อน
โดยในปีการผลิต 2559 นี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีฯ เพื่อให้
เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งในปีการผลิตนี้ได้นําเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์
พิษณุ โลก 2 จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุ โลก มาจําหน่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการนําไปเพาะปลูกเพื่อ
ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดี สําหรับปลูกในพื้นที่ของสมาชิก
โดยมีพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจํานวน 24 ราย จากการติดตาม พบว่าสมาชิก
บางส่วนได้ประสบปัญหาภัยแล้งทําให้มีหญ้าขึ้นจํานวนมากในแปลงนา แต่จากการสอบถามสมาชิกแจ้งว่าไม่มี
ผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันแปลงข้าวที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงข้าวตั้งท้อง
ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ําหมด
ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินงานในโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตเมล็ ดพันธุ์ ข้ าว โดยร่ วมบู ร ณาการกั บหน่ ว ยงานต่าง ๆ ในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แ ก่
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และดําเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ 45 จังหวัด
เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็ นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีและความช่ วยเหลือในการผลิ ตและ
สามารถกระจายพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไป

ภายหลังจังหวัดอ่างทองทําความเข้าใจกับชาวนาเรื่องต้นทุนน้ําช่วงหน้าแล้งต่ํา พร้อมขอความร่วมมือ
เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทางเกษตรจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แนะนําการเลี้ยงสัตว์การ
ปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนสร้างรายได้หลังจากหยุดการทํานา
น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง อายุ 28 ปี ชาวนาหมู่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจํานวน
5 ไร่ หลังได้รับคําแนะนําจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง โดยใช้เงินลงทุน ค่าแรง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง เพียง 10,000 บาทเศษ และใช้เวลาอีก 1 เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้แล้ว คาดเก็บผลผลิตได้
ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม โดยขายส่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เก็บขาย 2 งวดก็คุ้มทุน ที่เหลือก็
เป็นกําไรอย่างงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแล้ว ก็จะทําการปลูกถั่วฝักยาวเพื่อเป็นการฟื้นฟูแร่ธาตุใน
ดินในครั้งต่อไป

ที่ห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์จังหวัด เกษตรอําเภอตากใบ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดําเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทํานาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการทิ้งพื้นที่นาไปทําอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนา
ข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และถือเป็ นพั นธุ์ ข้าวที่ เป็นจุดเด่นของอํ าเภอตากใบที่
สามารถส่งจําหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทํานาถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทาง
จั ง หวั ด นราธิ ว าสเอง มี ก ารส่ ง เสริ ม มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี ง บประมาณ 2559 นี้ จั ง หวั ด ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณ 4,600,000 บาท ในการเข้าไปขยายพื้นที่การปลูกข้าวหอมกระดังงาจากเดิมที่มีอยู่ 2,000 ไร่
ในพื้นที่ อ.ตากใบ โดยจะส่งเสริมอีก 1,000 ไร่ ในพื้นที่ของ อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี และ อ.เมือง
เพื่อผลิตข้าวหอมกระดังงาสู่ท้องตลาดให้ มากขึ้น
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกษตรกรชาวนาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น โดย ทิ้งให้พื้นที่นาต้องร้าง
เหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดจะมีการเร่งพัฒนากระบวนการ ผลิตข้าวหอมกระดังงาอย่างครบวงจร
ทั้งบรรจุภัณฑ์จากข้าวที่แปรรูปแล้ว ตลอดถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมกระดังงาคุณภาพ และตลาด
ให้การรองรับ โดยมีการสนับสนุนรถดํานา รถเกี่ยวข้าว รถไถ ตลอดถึงการให้องค์ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่
สนใจด้านการปลูกข้าว เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าต่อไป
ด้าน นายอํานวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่อําเภอตากใบมีพื้นที่นาร้าง
ลดลงจากเมื่อก่อนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ 6,500 ไร่ ปัจจุบัน เหลือ 4,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของ ต.พร่อน ต.
ไพรวัน ต.นานาค ต.โฆษิต และ ต.สาลาใหม่ ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับ
หลายๆ หน่วยงานใน การส่งเสริมเพื่อให้มีการพลิกฟื้นนาร้างมาเป็นนาข้าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวนามีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ด้าน นายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้จัดการ โรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกข้าวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได้ ไม่ต่ํากว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีการ
ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม ให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายได้ที่มากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามสําหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีการส่งเสริม "ข้าวกล้อง" ที่ผลิต
จากข้าวหอมกระดังงา มาเป็นของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและห่วงใยในการส่งมอบความสุขให้กันของ
ผู้คนโดยทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สํานักงานโรงสีข้าวพิกุลทอง อ. ตากใบ จ.นราธิวาส

นครสวรรค์/ นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในโอกาสที่นครสวรรค์จะ
เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ปากน้ําโพเกมส์ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 นั้น ห้วงเวลา
ดังกล่าวจะมีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพักอาศัยและจับจ่ายใช้สอยในนครสวรรค์เป็นจํานวนมาก ของฝาก
ของที่ระลึกจากพี่น้องเกษตรกรก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจ ดังนั้น จึงให้เกษตรอําเภอและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กําชับให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน ที่
กระจายอยู่ในทุกอําเภอ ได้จัดเตรียมสินค้าทางด้านการการเกษตร เป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายให้กับ
ผู้มาเยือนจากทุกทั่วสารทิศ ทั้งที่ เป็นของผลผลิตทางด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจะต้องมากด้วย
คุณภาพ แต่ราคาเกษตรกร เหมาะที่จะเป็นของฝากสําหรับผู้รับด้วยความประทับใจ ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่
ในแหล่งท่องเที่ยว ก็ขอให้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนใน "นครสวรรค์เกมส์" และ "ปากน้ําโพ
เกมส์" ดังกล่าวต่อไปด้วย

